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Cudowne rozmnożenia chleba […] są zapowiedzią obfitości jedynego CHLEBA – EUCHARYSTYCZNEGO. [KKK, 1335, fragm.]

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

NAKARMIENIE TŁUMU – DANIEL z Uranc (XV w.) 

1433, pergamin, ormiański manuskrypt; źródło: commons.wikimedia.org 

Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ2 KRL 4, 42-44 
Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, 

przynosząc mężowi BOŻEMU, Elizeuszowi, 

chleb z pierwocin, 

dwadzieścia chlebów jęczmiennych 

i świeże zboże w worku. 

On zaś rozkazał: 

„Podaj ludziom i niech jedzą!” 

Lecz sługa jego odrzekł: 

„Jakże to rozdzielę między stu ludzi?” 

A on odpowiedział: 

„Podaj ludziom i niech jedzą, 

bo tak mówi PAN: 

«Nasycą się 

i pozostawią resztki»”. 

Położył więc to przed nimi, 

a ci jedli 

i pozostawili resztki – 

według słowa PAŃSKIEGO. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: POR. 16) 

REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Niech CIĘ wielbią, PANIE, wszystkie TWOJE dzieła 

i niech CIĘ błogosławią TWOI wyznawcy. 

Niech mówią o chwale TWOJEGO królestwa 

i niech głoszą TWOJĄ potęgę. 

Oczy wszystkich zwracają się ku TOBIE, 

a TY ich karmisz we właściwym czasie. 

TY otwierasz SWĄ rękę 

i karmisz do syta wszystko, co żyje. 

PAN jest sprawiedliwy na wszystkich SWYCH drogach 

i łaskawy we wszystkich SWOICH dziełach. 

PAN jest blisko wszystkich, którzy GO wzywają, 

wszystkich wzywających GO szczerze. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 4, 1-6 

Bracia: 

Zachęcam was ja, 

więzień w PANU, 

abyście postępowali w sposób godny powołania, 

do jakiego zostaliście wezwani, 

z całą pokorą i cichością, 

z cierpliwością, 

znosząc siebie nawzajem w miłości. 

Usiłujcie zachować jedność DUCHA 

dzięki więzi, jaką jest pokój. 

Jedno jest CIAŁO 

i jeden DUCH, 

bo też zostaliście wezwani 

do jednej nadziei, 

jaką daje wasze powołanie. 

Jeden jest PAN, 

jedna wiara, 

jeden chrzest. 

Jeden jest BÓG 

i OJCIEC wszystkich, 

KTÓRY JEST 

i działa ponad wszystkimi, 

przez wszystkich 

i we wszystkich. 

AKLAMACJAPOR. ŁK 7, 16 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Wielki prorok powstał między nami 

i BÓG nawiedził lud SWÓJ. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 6, 1-15 

JEZUS udał się na drugi brzeg 

Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. 

Szedł za NIM wielki tłum, 

bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. 

JEZUS wszedł na wzgórze 

i usiadł tam ze SWOIMI uczniami. 

A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. 

Kiedy więc JEZUS podniósł oczy 

i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do NIEGO, 

rzekł do Filipa: 

«Gdzie kupimy chleba, 

aby oni się najedli?» 

A mówił to, wystawiając go na próbę. 

Wiedział bowiem, co ma czynić. 

Odpowiedział MU Filip: 

«Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, 

aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». 

Jeden z JEGO uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, 

rzekł do NIEGO: 

„Jest tu jeden chłopiec, 

który ma pięć chlebów jęczmiennych 

i dwie ryby, 

lecz cóż to jest dla tak wielu?” 

JEZUS zaś rzekł: 

«Każcie ludziom usiąść». 

A w miejscu tym było wiele trawy. 

Usiedli więc mężczyźni, 

a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 

JEZUS więc wziął chleby 

i odmówiwszy dziękczynienie, 

rozdał siedzącym; 

podobnie uczynił i z rybami, 

rozdając tyle, ile kto chciał. 

A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: 

«Zbierzcie pozostałe ułomki, 

aby nic nie zginęło». 

Zebrali więc 

i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, 

pozostałymi po spożywających, 

napełnili dwanaście koszów. 

A kiedy ludzie spostrzegli, 

jaki znak uczynił JEZUS, 

mówili: 

„Ten prawdziwie jest prorokiem, 

który ma przyjść na świat”. 

Gdy więc JEZUS poznał, 

że mieli przyjść i porwać GO, 

aby GO obwołać królem, 

sam usunął się znów na górę. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feeding_the_multitude,_Daniel_of_Uranc,_1433.jpg


 

 NNN RRR    XXXXXXXXX///222000222111    (((1006)   
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 200 egz. 25 lipca AD 2021 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.VIII (niedziela): 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 

 Msza św. w intencji Powstańców o 1200. 
 Po sumie o 1200 adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, 
można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 75% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

UWAGA!: Nie ma dyspensy od obowiązku uczestnictwa 

w niedzielnej Mszy św.! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Daniel ZIEMSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Izabela 

Anna CZAPNIK, panna z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Górze Kalwarii 

Zapowiedź II: Przemysław Jakub JAKUBOWSKI, kawaler z parafii 

pw. św. Józefa w Konstancinie, i Klaudia BUZAK, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Michał STEĆ, kawaler z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Babicach, i Katarzyna URBANEK, panna z parafii 
tutejszej 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Jerzy WĘCŁAWSKI  15.VII.2021 l. 71 

śp. Anna Józefa OBCOWSKA  4.VII.2021 l. 66 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.VII 
(poniedziałek) 

730 
† Sabiny BANECKIEJ 

o błogosławieństwo BOŻE dla Katarzyny, z racji 20. urodzin 

1800 

† Andrzeja KWIETNIA, w rocznicę śmierci, 

Bolesława ZDUŃCZYKA, 

Arkadiusza BARANA 

27.VII 
(wtorek) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 † Krzysztofa PACIAKA 

28.VII 
(środa) 

730 † Anny i Andrzeja MICHAŁOWSKICH 

1800 † Sabiny BANECKIEJ 

29.VII 
(czwartek) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 
† Marii PILCH, w rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin LIŻEWSKICH, TARSÓW i PILCHÓW 

30.VII 
(piątek) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 † Mirosława ZAWADY 

31.VII 
(sobota) 

730 † Sabiny BANECKIEJ 

1800 † Anny DECZEWSKIEJ 

1.VIII 
(niedziela) 

845 † Irent, Tadeusza, Zbigniewa i Jerzego SMOLIŃSKICH 

1030 

† Stanisława RAWSKIEGO, 

Jana i Marianny RAWSKICH, 

Teresy i Franciszka KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE i wszelkie potrzebne 

łaski dla Jadwigi i Bolesława, z racji 50. rocznicy ślubu 

oraz ich dzieci i wnuków 

1200 w intencji Powstańców Warszawskich 

1800 † Stanisława GELERTA 

 ŻYWE KAMIENIE… 
Lubię mój kościół […] 

ściany z cegieł, instalacje, 

tynki, okna, drzwi, dzwony, 

dach pokryty miedzią, […] 

posadzka, ławki, organy, 

ołtarz i NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT. 

Wszystko namaszczone, poświęcone. 

Chodzę po moim kościele, 

dotykam ścian, całuję posadzkę 

i klękam przed TOBĄ, PANIE, 

który zamieszkałeś pośród nas […] 

Jesteś, PANIE, fundamentem tego Kościoła, 

a my jako żywe kamienie, 

stanowiące żywą budowlę […] 

NAPRAWCO WYŁOMÓW. 

Jestem kamieniem, 

który wykruszył się z tej budowli. 

Weź mnie w ręce 

i włóż w mur, 

abym nie był odrzucony. 

ZAWITKOWSKI, Józef (1938, Wał – 2020, Warszawa) 

O UFNOŚCI W BOGU, GDY DOSIĘGNĄ NAS POCISKI SŁOWA 
1. Synu, trwaj mężnie i ufaj mi. 

Czym bowiem są słowa?. 

Tylko słowami. Lecą w powietrzu, ale skały nie poruszą. 

Jeśli jesteś winny, Wiedz, że sam musisz pragnąć poprawy, jeśli nic so-

bie nie zarzucasz w sumieniu, staraj się znieść zarzuty chętnie dla BOGA. 

Cóż z tego, że czasem zniesiesz słówko, ty, który cięższych ciosów nie 

potrafisz jeszcze wytrzymać?. 

I dlaczego tak drobne rzeczy bierzesz sobie do serca, chyba dlatego, że 

jesteś jeszcze zbyt cielesny i zależy ci na ludziach bardziej, niż 

powinno?. 

Boisz się ich wzgardy, nie chcesz słuchać upomnień i zasłaniasz się 

wymówkami. 

2. Ale wejrzyj w siebie głębiej, a zobaczysz, że żyje jeszcze w tobie świat 

i próżna chęć podobania się ludziom. 

Bo kiedy unikasz nagany i wymówek za swoje uchybienia, to znak, że 

brak ci prawdziwej pokory, że nie umarłeś jeszcze dla świata ani świat 

nie umarł dla ciebie. 

Usłysz jedno MOJE słowo, a nie będziesz dbał o tysiące słów ludzkich. 

Nawet gdyby mówili przeciwko tobie wszystko, cokolwiek można by zło-

śliwie wymyślić, cóż mogliby ci zrobić, gdybyś w ogóle na to nie zważał 

i cenił nie więcej niż plewy?. 

Czyż z ich powodu mógłby spaść choć jeden włos z głowy?. 

3. Kto nie żyje duchem i nie ma w sercu BOGA, ten łatwo zraża się każdym 

słowem nagany. 

Ale kto MNIE zaufa, ten ani przy swoim sądzie nie obstaje, ani sądu 

ludzkiego się nie ulęknie. 

Bo JAM jest sędzia i znam tajemnice każdego, wiem, jak był i kto jest 

krzywdzicielem, a kto pokrzywdzonym. 

Ode MNIE wyszło słowo, za MOIM przyzwoleniem wszystko się stało, by 

wyszły na jaw zamysły serc wielu. 

JA rozsądzę winnego i niewinnego, ale przedtem chcę wypróbować ich 

obu, sąd zatrzymując dla siebie. 

4. Świadectwo ludzi jest często zawodne, mój wyrok sprawiedliwy, zawsze 

się ostoi i nikt go podważyć nie zdoła. 

Przeważnie jest ukryty i tylko niektórym odsłania się w pełni, lecz 

zawsze nieomylny, zbłądzić nie może, chociażby oczom 

nieświadomym zdawał się niesłuszny. 

Do MNIE więc udawać się trzeba o rozsądzenie każdej sprawy, nie zaś 

upierać się przy własnym osądzie. 

Bo sprawiedliwy nie ulęknie się niczego, cokolwiek BÓG nań ześle. 

Gdyby nawet zarzuty były niesłuszne, on nie dba o to ani nie chwali się, 

że ktoś tak mądrze go broni. 

Zawsze pamięta, że JA badam serca i nerki i nie wydaję wyroku według 

pozorów ani przez wzgląd na powierzchowność człowieka. 

W MOICH oczach często złem jest to, co w oczach ludzi uchodzi za godne 

pochwały. 

5. PANIE BOŻE, sędzio sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, który znasz słabość 

i nędzę człowieka, bądź moją siłą i całą moją ufnością, bo nie 

wystarcza mi własne sumienie. 

TY wiesz o mnie to, czego ja sam nie wiem, i dlatego gdy spotyka mnie 

nagana, powinienem się upokorzyć i uznać ją za słuszną. 

Daruj mi łaskawie, ilekroć tak nie uczynię, i daj mi łaskę większej 

cierpliwości. 

Lepsze jest bowiem dla mnie TWOJE niewyczerpane miłosierdzie, z któ-

rym odpuszczasz mi grzechy, niż moje własne zadufane poczucie 

sprawiedliwości usiłujące bronić tego, co ukrywa sumienie. 

Nawet jeśli do niczego się nie poczuwam, to jednak to mnie nie 

usprawiedliwia, bo gdyby nie TWOJE miłosierdzie, nikt z żyjących nie 

usprawiedliwiałby się w TWOICH oczach. 

„O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA”, Tomasz À KEMPIS (ok. 1380, Kempen – 1471, Zwolle), cz. III, roz. XLVI, tłum. Anna Kamieńska 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek – piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 

INNE 
Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 

Schola – +48 662 476 217 
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